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Όροι Χρήσης ιστοσελίδας https://tickets.comm.com.gr
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Γενικά
Η παρούσα ιστοσελίδα https://tickets.comm.com.gr έχει δημιουργηθεί από την εταιρία Comm Μ.ΕΠΕ.
Oι παρόντες όροι χρήσης (στο εξής “Όροι Χρήσης”) αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της
παρούσας ιστοσελίδας https://tickets.comm.com.gr (στο εξής “ιστοσελίδα”), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους
ενδιαφερομένους (στο εξής “Χρήστες”) από την Comm Μ.ΕΠΕ, που εδρεύει στο Δήμο Διονύσου επί της οδού Λεωφόρος
Μαραθώνος 43 Άνοιξη Αττικής (στο εξής “εταιρεία”).
Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι διαθέτει τις υποδομές, την τεχνογνωσία και την εμπειρία, που απαιτούνται για την
εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ανάπτυξη της τεχνολογίας και του
διαδικτύου, όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα θέματα αυτά.
Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής της εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης, κατόπιν
ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών μέσα από το υπάρχον κείμενο.
Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα καθώς και η χρήση των υπηρεσιών της, υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή
όλων των όρων και των προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
Ο επισκέπτης των σελίδων και χρήστης των υπηρεσιών της εταιρείας δέχεται τους όρους χρήσης που ισχύουν
για το σύνολο των περιεχομένων, των σελίδων, των γραφικών των αρχείων και των υπηρεσιών της, που παρέχονται ή
εμφανίζονται σε κάθε σελίδα του https://tickets.comm.com.gr.
Συνεπάγεται ότι ο χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, καθώς
και την τήρηση της ελληνικής & ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις
για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα
τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης,
αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα.
Η εταιρεία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει
οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας ή τμημάτων του περιεχομένου της.
Έχετε την υποχρέωση να ελέγχετε το περιεχόμενο των όρων χρήσης για πιθανές αλλαγές.
Η εξακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων της εταιρείας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές,
σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους σας αποδοχή των όρων αυτών.
Σε καμία περίπτωση δε θεωρείται υπεύθυνη η εταιρεία, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία πάσης φύσεως που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε
περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, προτείνεται προφορικά ή καθίσταται διαθέσιμο μέσα από της σελίδες της.
Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή άλλο συγγενικό Site ή οι servers μέσω των οποίων σελίδες της εταιρείας
διατίθενται, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια στοιχεία.
Ο έλεγχος κακόβουλου λογισμικού επαφίεται στο χρήστη.
Υπηρεσία e-payment center
Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.
Η υπηρεσία παρέχεται "ως έχει" και "όπου είναι διαθέσιμη".
Προς το παρόν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στην ελληνική γλώσσα.
Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί εφαρμογές και μέσα από άλλους προμηθευτές ώστε να παρέχει τον
απαραίτητο εξοπλισμό, το λογισμικό, τη δικτύωση, την αποθήκευση και τη σχετική τεχνολογία που απαιτείται για την
εκτέλεση της υπηρεσίας.
Απαγορεύεται ρητά να τροποποιήσετε, μεταπωλήσετε, ενοικιάσετε ή με οποιοδήποτε τρόπο να παραχωρήσετε
υπηρεσίες της εταιρείας ή προϊόντα ή ιδέες που απορρέουν από τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας σε τρίτους,
εκτός αν ρητά ορίζεται από την εταιρεία.
Οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από αυτό, είναι αποκλειστικά δική σας.
Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση,
συμπωματική, ειδική, παρεπόμενη ή άλλη ζημία, περιλαμβάνοντας αλλά και χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, αποζημίωση
για απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων απωλειών (ακόμη κι αν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την
πιθανότητα τέτοιων ζημιών), που προκύπτουν από:
(i) τη χρήση ή την αδυναμία να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία της εταιρείας.
(ii) το κόστος προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών που απορρέουν από κάθε είδους αγαθά,
δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες που αγοράζονται ή αποκτώνται ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που
πραγματοποιήθηκαν μέσω ή από την υπηρεσία.
(iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μετατροπή των μεταδόσεων ή των δεδομένων σας.
(iv) δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου μέρους σχετικά με την υπηρεσία.
(v) ή σε οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την υπηρεσία.
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Οποιαδήποτε ευθύνη θα περιορίζεται στην αξία της συγκεκριμένης παρεχόμενης υπηρεσίας.
Είναι διαθέσιμη μόνο μέσω Internet.
Για άτομα κάτω των 18 ετών είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του κηδεμόνα τους.
Κατάθεση χρημάτων μέσω πιστωτικής κάρτας ή μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό, γίνεται αυστηρά μόνο
από ενήλικα κάτοχο της πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας.
Ακυρώσεις πληρωμών και επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται.
Χρηματικά ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί για αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας δεν επιστρέφονται.
Εφόσον η αγορά ματαιωθεί για λόγους ανωτέρας βίας, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται εδώ) πτώση
server, αδυναμία επικοινωνίας λόγω βλάβης υλικού ή λογισμικού του server της εταιρείας ή τρίτου συμβεβλημένου
μέλους, ο πελάτης υποχρεούται στην εκ νέου προσπάθεια αγοράς.
Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή πρόβλημα προκληθεί στον υπολογιστή σας, ειδικά
και όχι μόνο, εξ αιτίας υπαιτιότητας τρίτων, όπως σε κακής ποιότητας ηλεκτρικού ρεύματος, λάθος χειρισμό υπολογιστή,
λάθος σύνδεση υπολογιστή, πτώση υπολογιστή, ιούς ή κάποια άλλη διαδικτυακή απειλή, κατά την διάρκεια, πριν και
μετά της υπηρεσίας eshop που παρέχουμε.
Ασφάλεια Χρήστη Υπηρεσίας e-payment
Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του υπολογιστή σας.
Απαγορεύεται να μοιράζεστε προσωπικά σας στοιχεία (όπως αριθμό πιστωτικής κάρτας, pin κλπ.) στον υπολογιστή σας
με τρίτους.
Η εταιρεία δεν μπορεί και δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε
με την παρούσα υποχρέωση ασφάλειας.
Αν αυτό συμβεί η εταιρεία θα παρακρατήσει όλα τα χρήματα που έχουν καταβληθεί.
Εάν αντιληφθείτε ότι προσωπικά σας στοιχεία έχει υποκλαπεί από τρίτους, παρακαλούμε ενημερώστε μας.
Σε περίπτωση που πάρετε κάποια πρόσκληση σύνδεσης χωρίς να μας το έχετε ζητήσει εσείς προσωπικά,
παρακαλούμε να μη δεχθείτε το αίτημα.
Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.
Δεν πρέπει, όσον αφορά τη χρήση της υπηρεσίας, να παραβιάζετε νόμους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν
περιορίζονται σε νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Όλες οι δράσεις σας και οι αλληλεπιδράσεις μαζί μας, σχετικά με την υπηρεσία e-payment, θα πρέπει να
συμμορφώνονται με τους νόμους που αφορούν και διέπουν τη λειτουργία του κυβερνοχώρου στη χώρα από την οποία
εκείνη τη στιγμή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
Για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των νόμων ευθύνεστε προσωπικά και μόνον εσείς, αποκλειόμενης κάθε
ευθύνης της εταιρείας.
Σύνδεσμοι - Links προς Άλλες Ιστοσελίδες.
Η εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τη πολιτική προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, τη ποιότητα και τη πληρότητα των υπηρεσιών άλλων σελίδων τις οποίες προτείνει μέσω συνδέσμων - links
ή διαφημιστικών banners.
Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους, πρέπει να απευθύνεστε
απευθείας στις συγκεκριμένες σελίδες.
Μόνο αυτές οι σελίδες φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Η εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των
ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε τρόπο.
Προγράμματα και Εφαρμογές
Κάποια από τα προγράμματα που προτείνουμε απαιτούν εξειδικευμένη χρήση, διαφορετικά μπορεί να
βλάψουν τον υπολογιστή σας.
Η εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων γίνεται με δική σας ευθύνη και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για
πιθανόν προβλήματα ή βλάβες που θα προκληθούν από την απλή χρήση ή για λάθος χειρισμό αυτών των εφαρμογών.
Πληροφορίες-Προσωπικά Δεδομένα-Χρήση
Κατά τη χρήση του payment center θα χρειαστεί να καταχωρήστε ορισμένες πληροφορίες, όπως:
επώνυμο / όνομα /τηλέφωνο / e-mail / στοιχεία πιστωτικής κάρτας
Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την πληρωμή και έκδοση φορολογικών παραστατικών και διατηρούνται
σε οικονομικό αρχείο της εταιρείας και την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας.
Η εταιρεία δεν θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, προκειμένου να καταγράψει τα ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε διαφημιστικές
ή εμπορικές προσφορές.
Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και
αφορά την πρόσβαση τους στο σύστημα.
Η εταιρεία δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη γνωστοποίηση αυτών, εκτός εάν της ζητηθεί από
εισαγγελική ή άλλη παρόμοιας φύσης Αρχή.
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Για στοιχεία που δημοσιοποιείτε οι ίδιοι μέσω των σελίδων του https://tickets.comm.com.gr όπως (ενδεικτικά και
προσωπικά στοιχεία, κλπ. είσαστε αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι και η εταιρεία δεν δεσμεύεται ούτε
ευθύνεται με κανένα τρόπο για ότι προκύψει από τη δημοσιοποίησή τους.

όχι περιοριστικά)

Έλεγχος Χρήστη
Η εταιρεία ελέγχει τον χρήστη μέσω πραγματικής και proxy IP (Internet Protocol), καθώς και την ημερομηνία/ώρα
εισαγωγής του στο σύστημα.
Τα στοιχεία όπως, όνομα χρήστη, IP και ημερομηνία/ώρα, καταγράφονται στην βάση δεδομένων της
ιστοσελίδας www.pithagorio.gr.
Cookies
Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των
υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας.
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το https://tickets.comm.com.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς
τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να
διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της
ιστοσελίδας.
Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε στα αρχεία που
φυλάσσονται σε αυτούς.
Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι συναλλαγές σας
ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα.
Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και
απρόσκοπτα η ιστοσελίδα https://tickets.comm.com.gr.
Η εκ μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει την συναίνεσή σας στην εκ μέρους μας χρήση των cookies που
απαιτούνται για την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας.
Υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες.
Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει υπερσυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, που λειτουργούν από
τρίτους, οι οποίοι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Αυτές οι ιστοσελίδες έχουν ξεχωριστούς κανόνες
εμπιστευτικότητας και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να τις ελέγξετε προτού κάνετε χρήση, καθώς οι κανόνες
εμπιστευτικότητας της ιστοσελίδας μας δεν εφαρμόζονται όταν συνδεθείτε με αυτές.
Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τις μεθόδους και κανόνες εμπιστευτικότητας αυτών των τρίτων
ιστοσελίδων και η τυχόν χρήση τους από εσάς γίνεται με δική σας ευθύνη.
Περιορισμένη άδεια χρήσης
Η ιστοσελίδα, υπό τους όρους που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς,
σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και
παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της, καθώς και των προϊόντων που παρέχονται
μέσω αυτής.
Αυτή η άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου κυριότητας στην ιστοσελίδα και στο περιεχόμενο ή τα προϊόντα
της.
Η χρήση που σας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας υπόκειται στην απαγόρευση τροποποίησης της ιστοσελίδας,
του περιεχομένου και των προϊόντων της, με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και στην απαγόρευση αναπαραγωγής ή
δημόσιας παρουσίασης, αντιγραφής, διανομής, εμπορίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης αυτής, με ή
χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και του περιεχομένου και των προϊόντων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.
Η εταιρεία έχει δικαίωμα να αφαιρεί ή να διαγράφει άμεσα, μερικά ή ολικά, εγγραφές, φωτογραφίες, δεδομένα
ή οποιοδήποτε άλλο υλικό και εν γένει περιεχόμενο, που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αφορά πολιτικές απόψεις,
θρησκευτικά στοιχεία, εθνικά χαρακτηριστικά, διακρίσεις φύλου και άλλα προσωπικά δεδομένα ή στοιχεία ή απόψεις
που έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας ή προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, υπό την
προϋπόθεση ότι θα ειδοποιηθεί σχετικά ή θα λάβει γνώση με οποιοδήποτε τρόπο.
Οι χρήστες ευθύνονται για κάθε κακή χρήση της υπηρεσίας και του δικτύου της εταιρείας.
Κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε απόπειρα ιδιοποιήσεως του απόρρητου κωδικού
πρόσβασης (password) άλλου χρήστη, η μαζική αποστολή μη-ζητηθείσας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για προωθητικούς
ή πληροφοριακούς σκοπούς (spamming) ή εν γένει η προώθηση ανεπιθύμητων, ενοχλητικών ή παραπλανητικών
μηνυμάτων (αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων κλπ), συμπεριλαμβανομένης κάθε προσπάθειας εξαπάτησης ή
παραπλάνησης μέσω παραποίησης της επικεφαλίδας (header) των μηνυμάτων (spoofing), η αποστολή μεγάλου αριθμού
παρόμοιων ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον ίδιο παραλήπτη (mailbombing), καθώς και η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
προσπάθεια διατάραξης της ομαλής λειτουργίας του δικτύου της εταιρείας ή/και παρακώλυσης της χρήσης αυτού σε
άλλους χρήστες (μέσω υπερφόρτωσης, flooding, “denialofservice” attacks, crashing κλπ.), η μετάδοση ψηφιακών ιών ή συναφούς
επιζήμιου λογισμικού (trojanhorses, worms κλπ.), οι κάθε είδους επιθέσεις στο δίκτυο/servers της εταιρείας ή τρίτων (hacking,
cracking κλπ.), η μετάδοση, διανομή ή και αποθήκευση παράνομου υλικού (λ.χ. πειρατικό λογισμικό, copyrighted music tracks,
COMM ΜΕΠΕ Λ. Λ. Μαραθώνος 43 Άνοιξη Αττικής t+302108140606 f+302108143262 www.comm.com.gr info@comm.com.gr

COMM Μ.ΕΠΕ/ΑΦΜ 998125388/ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
copyrighted DVD, movies, εικόνες/video παιδικής πορνογραφίας, κείμενα που υποκινούν σε τέλεση εγκληματικών ενεργειών, υλικό που προάγει
διακρίσεις με βάση το φύλο, το θρήσκευμα, τα πολιτικά φρονήματα, τη φυλετική ή εθνική προέλευση) κλπ.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, μόνος αρμόδιος να κρίνει αν κάποια ενέργεια συνιστά κακή χρήση είναι η εταιρεία.
Σε κάθε περίπτωση που υφίσταται επικείμενος κίνδυνος βλάβης του δικτύου της, η εταιρεία έχει το δικαίωμα
να διακόψει αμέσως προσωρινά τη σύνδεση των χρηστών με το δίκτυο της προκειμένου να διαφυλάξει την ακεραιότητα
και ασφάλεια του δικτύου της, αλλά και να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις της.
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση αυτή η εταιρεία απαλλάσσεται από τυχόν υποχρέωση αποζημίωσης των
χρηστών του, κάθε δε προπληρωθέν ποσό καταπίπτει υπέρ της εταιρείας ως ποινική ρήτρα για μη τήρηση των όρων της
παρούσας.
Απαγορεύεται ή με οποιοδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση οποιουδήποτε βίντεο.
Απαγορεύεται σε τρίτους να τα χρησιμοποιούν ή να τα δημοσιεύσουν.
Τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από επεξεργασία.
Περιορισμένη ευθύνη
Η εταιρεία, οι διευθυντές της, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές,
συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας
πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων
μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των
περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η εταιρεία είχε ενημερωθεί,
γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.
Η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που οφείλονται στον πάροχό της και τυχόν τέτοια
προβλήματα δε συνιστούν λόγο για χαρακτηρισμό του έργου και των υπηρεσιών της, ως μη προσηκόντων, δεδομένου
ότι εκφεύγουν του πεδίου ελέγχου της εταιρείας και συνιστούν ανωτέρα βία.
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρεία και οι
διαχειριστές των ιστοσελίδων της, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των
σελίδων, υπηρεσιών, εφαρμογών και οδηγιών της εταιρείας, στις οποίες προβαίνει με δική της πρωτοβουλία και με τη
γνώση των όρων χρήσης, των εφαρμογών και των σελίδων που προτείνονται.
Τα περιεχόμενα των σελίδων της εταιρείας παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκφρασμένη
και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.
Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκφρασμένες ή και
συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την
εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Η εταιρεία προσπαθεί ώστε ο ιστότοπος να περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες.
Οι διαχειριστές της δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, και όλα τα περιεχόμενα,
παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο,
ανά πάσα στιγμή.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της εταιρείας, οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωση
τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς
συνθήκες.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι όροι χρήσης αποτελούν συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και
υπηρεσιών μας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
Οποιαδήποτε δε τροποποίησή τους διέπετε από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει
αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Εάν κάποιος χρήστης διαφωνεί με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί
τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.
Για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του
δικτυακού τόπου https://tickets.comm.com.gr από αυτούς, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, να υπάγεται στη δικαιοδοσία
των δικαστηρίων των Αθηνών.
Δικαιώματα πνευματικής – βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο.
Τα σημεία που εμφανίζονται σε αυτή προστατεύονται από τη ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί
προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Κανένα εξ αυτών ή μέρους τους, δε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, φωτοτύπησης, ηχογράφησης,
μαγνητοσκόπησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης, διανομής με
οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρείας.
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Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα, εξαιρείται η περίπτωση
της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό υπολογιστή για προσωπική
και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς την αφαίρεση της ένδειξης της εταιρείας.
Οι δημιουργοί των προϊόντων και υπηρεσιών που μπορείτε να προμηθεύεστε από την εταιρεία
προστατεύονται από το νόμο περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο, αλλαγή, διαμόρφωση, τροποποίηση και γενικά η παρέμβαση στα
προϊόντα αυτά, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και παρουσίασή τους προς το κοινό, με ή χωρίς
αντάλλαγμα.
Το περιεχόμενο των προϊόντων που μπορείτε να προμηθεύεστε από την εταιρεία προστατεύεται αυτοτελώς
από το νόμο περί εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Με το παρόν η εταιρεία παραχωρεί στους χρήστες μη αποκλειστική, μη εκχωρήσιμη και ελεύθερη άδεια χρήσης
του λογισμικού και θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της ιστοσελίδας σύμφωνα
με τους όρους χρήσης.
Οι χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή και αποθετική ζημία της εταιρείας λόγω
παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας-τρίτων-κακής-παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.
Ενημερωτικά Δελτία – Ειδήσεις – Εμπορικές Επικοινωνίες
Η αποδοχή των όρων χρήσης της εταιρείας και η εκ μέρους του χρήστη λήψη των προϊόντων της, αποτελεί την
ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του, για την εκ μέρους της χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη για την σε αυτόν
αποστολή ειδικών ενημερώσεων ασφάλειας.
Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει προηγουμένως τους επισκέπτες/χρήστες με κάθε
πρόσφορο τρόπο για τις εργασίες συντήρησης του συστήματος στις οποίες πρόκειται να προβεί, καθώς και τις εργασίες
συντήρησης ή αναβάθμισης του δικτύου του παρόχου, εφόσον έχει ενημερωθεί σχετικά.
Κατά την εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών είναι δυνατόν να διακόπτεται η παροχή των υπηρεσιών.
Αναφορά Προβλημάτων
Για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα,
επικοινωνήστε με την εταιρεία μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση tickets.comm@gmail.com.
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